
Hišni red temelji na določilih 31. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o OŠ 

(Uradni list RS 102/2007 z dne 9. 11. 2007). 

 

HIŠNI RED NA OSNOVNI ŠOLI ROJE 

 

1. člen: PRISTOJNOST 

S tem pravilnikom se določa območje šole, površine – šolski prostor, poslovni čas in uradne 

ure, uporabo prostorov, nadzor, varnost, vzdrţevanje reda in čiščenje šole. 

 

2. člen: OBMOČJE ŠOLE 

Območje šole predstavlja: šolska zgradba, šolsko igrišče, šolsko parkirišče, zunanje travnate in 

druge površine ob šolski zgradbi. 

 

3. člen: POSLOVNI ČAS, URADNE URE 

Poslovni čas šole je od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure. V poslovnem času je 

zagotovljeno delo uprave, tajništva, računovodstva, kuhinje šole in vrtca in vzdrţevanja šole. 

Knjiţnica in svetovalna sluţba delujeta po internem urniku. Pedagoška dejavnost šole poteka 

med šolskim letom od 7.00 do 16.30. Vrtec obratuje v času od 6.30 do 15.30 ure. 

 

4. člen: UPORABA PROSTOROV 

Šolski prostori so namenjeni izključno izvajanju pedagoškega procesa, v času izven pouka pa 

za druge dejavnosti, določene z aktom o ustanovitvi šole. Na podlagi pogodbe lahko šolske 

prostore uporabljajo tudi drugi uporabniki. 

 

5. člen: NADZOR 

Nadzor pri uporabi šolskih prostorov vrši ravnatelj v sodelovanju s pedagoškimi in tehničnimi 

delavci šole in vrtca. 

 

6. člen: VARNOST 

Za varnost v šoli skrbi tehnično in strokovno osebje šole ter podjetje, pooblaščeno za nadzor 

varnosti v šolskih prostorih: Borštnar&Borštnar. Strokovno varovanje šole ter nadzor poţara vrši 

podjetje JUS SECURITY. 

 

7. člen: VZDRŢEVANJE REDA 

Za red na šoli skrbi ravnatelj ter strokovni delavci šole pri izvajanju posamezne pedagoške 

ure, vsak učenec sam, deţurni učenci, reditelji ter tehnično osebje v okviru svojih pristojnosti. 

 

8. člen: ČIŠČENJE 

Čiščenje na šoli in v vrtcu ter v območju šole izvaja tehnično osebje šole. Obseg del in 

pristojnosti je določen z aktom o sistematizaciji. 

 

9. člen: KONČNA DOLOČBA 

Vsa področja hišnega reda natančneje ureja Pravilnik o hišnem redu, ki ga je dne 1. 9. 2021 

sprejela ravnateljica mag. Andreja Škrlj. 

 

Domţale, 1. 9. 2021                               Ravnateljica: mag. Andreja Škrlj 



PRILOGA ŠOLSKEMU REDU: COVID-19 NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

Glede na razmere se s 1. septembrom 2021 novo šolsko leto v vrtcih in šolah ponovno začne 

s prakticiranjem modela B-OŠ. To pomeni, da zaenkrat vrtec in šolo obiskujejo vsi otroci, da 

veljajo vsi predpisani normativi za izvajanje predšolske dejavnosti, ob tem pa se uporabljajo 

ukrepi za vzdrţevanje higienskega reţima in omejitve, s katerimi se preprečuje širjenje okuţbe 

z virusom.  

Pomembno za vzpostavljanje in ohranjanje varnosti: 

- Učence sprejemamo na glavnem vhodu, vhod za vrtec pa je skozi dvigalo.  

- Za starše otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ne velja pogoj cepljenosti, 

prebolevnosti ali testiranja kadar pripeljejo ali odpeljejo otroka v šolo/vrtec, obvezno 

pa je nošenje maske, razkuţevanje rok ter ohranjanje varnostne razdalje. Za vse druge 

prihode staršev v vrtec ali šolo (npr. ob uvajanja otroka – novinca v vrtec, na 

pogovorne urice, roditeljske sestanke…) pa velja vselej tudi pogoj PCT. 

- Če otrok v vrtcu ali šoli zboli (ima vročino in/ali druge znake akutne okuţbe dihal), 

vrtec/šola starše o tem obvesti, starši pa so dolţni čim prej priti po otroka. Otrok starše 

počaka v sobi za izolacijo in ne uporablja organiziranega prevoza. 

- Otroci naj načeloma ne prinašajo svojih igrač in knjig od doma v vrtec in šolo. 

- Vodi se evidenca prisotnosti za zunanje obiskovalce šole in vrtca. Vsi obiskovalci 

starejši od 15 let, lahko vstopajo v šolo le, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, 

cepljenosti ali testiranja.  

- Učitelji otroke seznanijo z ukrepi za preprečevanje širjenja okuţbe s SARS-CoV-2 ter 

navodili in priporočili, povezanimi z varnim prihajanjem v šolo in odhajanjem iz nje, 

prilagoditvami hišnega reda v povezavi s tem protokolom, dogovorom o komunikaciji 

in delu v primeru pouka na daljavo, itd. 

 

 

PROTOKOLI IN NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI SKLADNO S HIGIENSKIMI PRIPOROČILI ZA 

IZVAJANJE POUKA 

 

UMIVANJE ROK 

Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo.  

V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkuţimo z namenskim razkuţilom za roke.  

Razkuţilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuţevanje 

površin niso namenjena čiščenju/razkuţevanju koţe.  

Umivanje ali razkuţevanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali 

izstopanje iz učilnice/igralnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje 

stopnišča ali po dotikanju drugih površin. Roke si umijemo tudi pred in po jedi oz. po potrebi. 

Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 

 

Pri umivanju rok upoštevamo NAVODILA, ki so izobešena v namenskih prostorih in sanitarijah: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPORABA ZAŠČITNIH MASK 

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okuţbe in širjenja okuţbe z virusom 

SARSCoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21), ki velja do 29. 8. 2021 določa obveznost 

nošenja zaščitnih mask pri gibanju in zadrţevanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma 

prostorih. Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrţevanju na odprtih javnih 

prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje.  

Ker se šola šteje za zaprt javni prostor, je nošenje zaščitnih mask obvezno, razen za izjeme 

opisane spodaj: 

V veljavi ostaja obveznost nošenja zaščitnih mask za vse učence v skupnih prostorih šole, v 

matičnih učilnicah pa samo za učence  6. – 9. razreda. 

Izjeme, za katere je nošenje mask neobvezno so:  

1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,  

2. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov 

onemogočena,  

3. učenci pri pouku športne vzgoje in pouku športa, 

4. vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju 

neposrednega dela z otroki, 

5. govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna 

razdalja vsaj 2 metra ter 

6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja 

vsaj 3 metre. 



Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju 

zaščite vseh udeleţenih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče 

zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi 

osebami poteka za stekleno pregrado. 

 

Prevozi se izvajajo v skladu s higienskimi priporočili NIJZ. Vozači nosijo zaščitno masko za 

obraz, predvsem pa upoštevajo navodila voznika (sedeţni red, razkuţevanje rok…). 

 

Pri uporabi maske se upošteva NAVODILA, ki so izobešena v namenskih prostorih: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZPOSTAVITEV IN ORGANIZIRANJE SKUPIN 

Učence sprejemamo na glavnem vhodu, vhod za vrtec pa je skozi dvigalo. Sodelovanje s 

starši poteka v skladu s higienskimi priporočili NIJZ.  

Skupine otrok so prostorsko ločene, tako se zmanjša moţnost stika med njimi. Vsakemu 

razredu oz. učni skupini je dodeljena matična učilnica. 



Moţnosti pouka na prostem ob lepem vremenu. Po razporedu in s prilagoditvami se lahko 

uporablja otroško igrišče, učilnica na prostem (kozolec) in vrt. Mize in igrala se redno 

razkuţujejo. 

Razredi/skupine, ki imajo direkten dostop do atrija pred šolo, tega uporabljajo ob 

upoštevanju  higienskih ukrepov in priporočil. 

Ekskurzije in šole v naravi se izvajajo odvisno od razmer na destinaciji in v prilagojeni obliki. 

Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin učencev.  

 

IZVAJANJE ODMOROV 

Odmori so premišljeno načrtovani s strani razrednikov. Med šolskimi odmori učenci ne 

zapuščajo učilnic, razen v primeru uporabe stranišča. 

 

UPORABA SANITARNIH PROSTOROV 

Vsak razred ima ustrezno označen in dodeljen sanitarni prostor, glede na prostorske 

zmoţnosti. Vrata učenci odpirajo s komolci oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V 

sanitarijah so vedno na voljo milo in papirnate brisačke. 

Sanitarije vsako polno uro oz. po potrebi razkuţi čistilka, ki vodi evidenco čiščenja prostora 

(tabela visi v posameznem prostoru). 

Otroci sanitarne prostore uporabljajo strogo individualno, kot do sedaj.  

 

NAČRT PREZRAČEVANJA PROSTOROV 

Naša ustanova ima dobre moţnosti naravnega prezračevanja, v nekaterih toaletnih prostorih 

tudi mehansko (ventilatorji). Med poukom se prostor  prezračuje tako, da se ob tem zagotovi 

varnost učencev – odpiranje oken na nagib (»kip«). Ko učenci zapuščajo prostor se prostori 

temeljito prezračijo z na steţaj odprtimi okni.  

V toaletnih prostorih, ki imajo vgrajen ventilator, je ta priţgan. Ko je stranišče prazno, so vrata 

odprta.  

Ob lepem vremenu koristimo uporabo zunanjih šolskih površin (učilnica na prostem, šolski vrt, 

igrišče…) 

 

SAMOTESTIRANJE UČENCEV IN DIJAKOV 

Samotestiranje je namenjeno učencem 7., 8. in 9. razreda ter učencem, ki so vključeni v tretjo 

do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.  

 

Učenci samotestiranje izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje 

je brezplačno. Učencu pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec. Teste pridobijo v 

lekarni po predloţitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. 



Izjeme: Samotestiranja ne izvedejo učenci, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od 

začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od 

vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev. 

 

Pogoj za samotestiranje doma je, da se učenec počuti zdrav in brez znakov akutne okuţbe 

dihal ali  prebavil. V primeru bolezenskih znakov ali pozitivnega rezultata testa mora učenec 

oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestiti njegovega izbranega osebnega 

zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa deţurno sluţbo pri 

izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča izbranega osebnega zdravnika v nujnih 

primerih (deţurna sluţba). Ta ga napoti še na dodatni PCR test.  

 

O pozitivnem rezultatu testa PCR starši ali zakoniti zastopniki učenca obvestijo ravnatelja 

vzgojno-izobraţevalnega zavoda oziroma osebo, ki jo pooblasti ravnatelj, in izbranega 

osebnega zdravnika učenca, v primeru njegove odsotnosti, pa deţurno sluţbo. 

V primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec lahko udeleţi pouka oziroma rednega 

izobraţevalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.  

 

ORGANIZACIJA PREHRANE 

Med šolsko malico otroci ne zapuščajo učilnic. Malico zauţijejo v razredih, hrano razdeli 

učitelj od klopi do klopi. 

Malico do razredov in iz razredov prinese ter odnese, za to zadolţen učitelj/varuh/javni 

delavec.  

Pred hranjenjem učenci oz. učitelj, svojo klop obrišejo z alkoholnimi robčki ali papirnato 

brisačko za enkratno uporabo in razkuţilom ter naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno 

uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo.  

Pred in po končanem hranjenju si umijejo roke z vodo in milom. 

 

OZNAČEVANJE PROSTOROV IN OPREME 

Vsak prostor je ustrezno označen, vsaki učilnici pripada sanitarni prostor, označen na isti 

način.  Pri gibanju se ohranja primerna razdalja med posamezniki (1,5 – 2 m).  

Določen je prostor, kamor se lahko umakne obolelega (soba za izolacijo je v 2. nadstropju). 

 

ORGANIZACIJA OZIROMA RAZPORED SKUPNIH PROSTOROV 

Telovadnica: Uporabljene rekvizite se ob menjavi skupin razkuţi. Športne aktivnosti se izvajajo 

na prilagojen način, tako da je med učenci čim manj neposrednih stikov. 

Učilnica za tehniko, gospodinjska učilnica, delavnica: Razpored skupin po urniku, sprotno 

razkuţevanje pripomočkov in delovnih površin, redno prezračevanje in upoštevanje 

priporočil.  

Šolska knjiţnica: V knjiţnico učenci in učitelji vstopajo posamezno, kot do sedaj. Ob vstopu in 

ob odhodu iz knjiţnice si razkuţijo roke, ob obisku nosijo masko (kot dogovorjeno zgoraj). 

Učenci si lahko izposodijo do tri enote knjiţnega gradiva naenkrat. Ţeljeno gradivo za 



izposojo pripravlja in iz polic jemlje izključno knjiţničarka, po predhodnem (ustnem ali pisnem) 

dogovoru z učenci in učitelji.  

Jedilnica: V večnamenski jedilnici se posamezni razredi zadrţujejo ločeno, glede na vnaprej 

pripravljen razpored. 

Računalniška učilnica: Glede na vnaprej pripravljen razpored, sprotno razkuţevanje 

računalniške opreme in upoštevanje priporočil. 

 

SODELOVANJE IN KOMUNICIRANJE S STARŠI 

Govorilne ure in roditeljski sestanki se izvajajo v ţivo v primeru izpolnjevanja pogojev PCT, v 

nasprotnem primeru pa preko telefona, elektronske pošte, video sestankov in ostalih načinov 

komuniciranja na daljavo. Sodelovanje s starši poteka v skladu s higienskimi priporočili NIJZ.  

 


